i-vac 4B Move

®

Pełna swoboda
ruchu

i-brush jako opcja
Poważniejsze zabrudzenia,
głęboki dywan, potrzeba więcej
mocy? Rozwiązaniem jest nasza
i-brush! Urządzenie wyczesuje
dywan, doskonale zbierając brud i pył.

Odkurzanie bez kabla
pełna swoboda ruchu
Nie pozwól, aby kabel był dla Ciebie ograniczeniem. Lekki,
bezprzewodowy odkurzacz plecakowy i-vac 4b jest idealnym
rozwiązaniem. Zapewnia efektywną i łatwą pracę. Używając
odkurzacza plecakowego, możesz wykonać ponad 2 razy więcej
w tym samym czasie w porównaniu z tradycyjnym odkurzaczem.
Dodatkowo i-vac 4b zapewnia wyjątkowo
ergonomiczne warunki pracy oraz pozwala osiągać
lepsze efekty szybciej i bezpieczniej.

Główne
cechy

Wyłącznik
w zasięgu ręki
Dzięki wyłącznikowi
mocowanemu na
pasie praca z i-vac 4b
jest wyjątkowo łatwa.

Swoboda poruszania

Zasilany bateriami i-power
Baterie i-power można wymieniać między wszystkimi
urządzaniami i-range. Potrzeba sekund na ich wymianę.
Wybierz między modelami: i-power 9 i i-power 14.

Bezprzewodowy odkurzacz
plecakowy i-vac 4b zapewnia pełną
swobodę i łatwość pracy w każdym
pomieszczeniu. Już nigdy nie
wyrwiesz kabla, nie zaplącze ci się
o meble lub na schodach.

HEPA lub ULPA
Zwiększ poziom filtracji do HEPA lub
ULPA, gdy pojawia się taka potrzeba.

Zapewnij sobie komfort
Komfortowa wyściółka szelek, szerokie pasy naramienne,
doskonale zaprojektowana uprząż i konstrukcja – wszystko
to zapewnia bezpieczną dla zdrowia i komfortową pracę,
nawet przez wiele godzin.
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Waga

5.7 kg bez baterii

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

24 x 33 x 36.6 cm (bez uprzęży)

Długość węża

140 cm

Pojemność

5L

Średnica ssawek

32 mm

Poziom hałasu

68 dBA

Podciśnienie mm H2O

1300 mm H2O

Przepływ powietrza

13.3 L/sek.

Zastosowanie

tylko na sucho

Zasilanie

i-power 9 lub 14

Czas pracy z i-power 9

30 min

Czas pracy z i-power 14

40 min

Typ ładowarki

Zewnętrzna

Materiał

PP
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